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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie:
kbs.st.joseph@kpoa.nl

KPOA “On Wheels”
Afgelopen maandag zijn al onze collega’s op bezoek geweest bij een andersoortige
bedrijven/organisaties. Dit om eens kennis te nemen hoe anderen met hun doelen,
speerpunten en bedrijfsvoering omgaan. Voor velen een inspirerende dag, die leidt tot
eens anders kijken naar je eigen routines en werkwijzen. KPOA bedankt!
Deze dag is een onderdeel van het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan voor onze
stichting voor de komende vier jaar.
Professionele Leer Gemeenschappen (PLG’s)
Op onze school is het spreken over
onderwijskundige ontwikkelingen een goed en
frequent gebruik. Onder de noemer PLG spreken
collega’s van parallelgroepen met elkaar. De ene
keer na de lesdag, maar aankomende maandag
14/11, onder schooltijd. Op die dag is er ruimte en
tijd om dieper op onderwijskundige zaken in te
gaan. Hiermee wordt het onderwijs beter en
scholen de leerkrachten zich impliciet door van
elkaar te leren. Meer kennis leidt in de regel tot
betere resultaten.
De PLG blijkt een krachtige organisatievorm om kennisverbreding te bevorderen. Op zo’n
dag draait een andere collega van de eigen school de klas. Bekende gezichten dus. Ook
hier zit een positief effect. Eens een dag de klas van een andere collega leiden, is zeer
leerzaam.
We houden zo’n 8 PLG’s per jaar.
Ingrid B start weer, Luke bedankt.
Donderdag 17/11 begint Ingrid van de Bunt-Broekman weer te werken in groep 6A. Na
een fijne periode samen met haar “verse” aanwinst, is het weer tijd om te gaan werken,
waar zij ook weer veel zin in heeft.
Maar haar komst betekent natuurlijk ook dat Luke van de Burgt er mee stopt. Vanaf deze
plek wil ik Luke bedanken voor zijn inzet voor deze groep. “Luke je hebt het goed
gedaan. Dankjewel!!”
Ingrid, weer veel werkplezier!
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Over Kind en Brein
14 november a.s. is er een ouderavond van ons samenwerkingsverband De Eem, met
bovenstaande titel. Professor Dick Swaab, autoriteit op het gebied van breinkennis
spreekt. Zo ook Patrick de Zeeuw, ontwikkelingspsycholoog.
U bent van harte uitgenodigd. Meer lezen en aanmelden kan via
www.swvdeeem.nl./ouderavond-14-november

Tuinklusdag (herhaald bericht)
Op zaterdag 19 november is er weer een tuinklusdag.
Door dit soort berichtjes vaker te plaatsen, hopen we te bereiken dat er genoeg mensen
komen.
Dus kunt u komen helpen? Vele handen maken licht werk!
We zien u graag om 9 uur.
We sluiten rond 12 uur weer af.
Het is fijn als u een kruiwagen, hark, snoeischaar, tuinhandschoenen e.d. mee kunt
nemen.

Sinterklaassfeer op school
Donderdagavond 17 november vanaf
19:30 u. wordt de school in
Sinterklaassfeer gebracht.
Altijd weer leuk om te zien.

Uit de wijk
Zin in Sint Maarten!
Sint Maarten wordt vrijdag super feestelijk: een lampionoptocht (om 18.00 uur vanaf
ICOON Vathorst én het kerkplein in Hooglanderveen) en een vrolijke viering in de St.
Josephkerk (om 18.30 uur), met het verhaal van Sint Maarten, liedjes én een inzameling
van houdbare lekkernijen, klein speelgoed en kindertijdschriften voor de Voedselbank!
Want Sint Maarten is een feest om te delen. En na de viering ga je natuurlijk langs de
deuren om lekkernijen op te halen!
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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